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Další dílo Adrieny Šimotové není obraz, ale kniha

KNIŽNÍ ROZHOVORY S PŘEDNÍ ČESKOU VÝTVARNICÍ
Praha, 24. 5. 2005
"I tohle povídání je pro mne paralela tvorby v jiné podobě," říká devětasedmdesátiletá malířka a grafička Adriena Šimotová, které je věnovaná kniha tří rozhovorů publicisty a spisovatele Karla Hvížďaly. Publikace nazvaná Stopy Adrieny Šimotové vyšla s desítkami reprodukcí minulý týden v nakladatelství Dokořán.
Úvahy malířky, která je jednou z nejoriginálnějších českých tvůrců, jsou promyšlené a přesné. Stejně jako její obrazy, které jsou subtilní, zahloubané a poznamenané hlubokými prožitky. Šimotová do svých obrazů z vrstveného papíru vyřezává, vmuchlává a vtlačuje podoby svých přátel, její výpověď ale konkrétního člověka přesahuje.
Podobný oblouk od konkrétního prožitku k obecné formulaci a dokonce analýze je patrný také u jejího slovního projevu. Rozhovory se dotýkají umělecké inspirace i její proměny u mladých výtvarníků.
"Jedině kde se s nimi nepotkávám, je ironie," srovnává svá východiska Šimotová, která přiznává, že ji podvědomě ovlivňuje například i televizní reklama. Šimotová se ji ale snaží přetavit v něco pozitivního, zatímco mladí výtvarníci "naopak rovnou s negativitou nebo problematičností nebo ironií pohledu záměrně pracují".
Jestliže fyzických sil výtvarnici ubývá (už nemůže pracovat na zemi, jak byla celá léta zvyklá, protože "páteř by to už nevydržela"), duševní bystrosti má na rozdávání. Je obdivuhodný její zájem nepřestat objevovat, snaha o nová a nová setkání "s tím, co mne přesahuje" - což je nutný předpoklad pro dobrý obraz. "O zážitek setkání je třeba vždy znovu bojovat a znovu začít od nuly," říká s pokorou.
Vnitřní vitalita ji nutí stále ze sebe vykřesávat nejen nové práce, ale také zájem o výtvarné dění. Jak se svěřuje, když bývá unavená, a vybírá si, co ze svého programu vypustí, snaží se, aby to nikdy nebyla výstava mladých umělců. I proto je schopna pojmenovat některé rysy české výtvarné scény i společnosti.
Trojice rozhovorů, ve kterých se Hvížďala dovedně vciťuje do "problematiky" a vyhýbá se příliš dlouhým a příliš intelektuálským otázkám, přináší svědectví o vnitřním životě malířky. Představuje Adrienu Šimotovou stále otevřenou novým podnětům.
Malým nedostatkem knihy je, že se ve střední části opakují myšlenky zformulované již o několik stran dříve. Ať už je to ale editorské opomenutí úmyslné - z úcty k malířské osobnosti, nebo záměrné, protože je druhá formulace přece jen o kousek jinačí - je to zanedbatelné provinění na jinak pečlivě připravené a upravené knize.
Trojice rozhovorů dává pocítit to obtížně pojmenovatelné, pro co jsou dobří umělci nazýváni umělci. Že totiž jsou nesmírně citliví a vnímaví, ale hlavně, že umějí své poznání či tušení zformulovat, dát mu tvar - třeba i ve slovech.
Karel Hvížďala: Stopy Adrieny Šimotové. Nakladatelství Dokořán, 126 str., 225 Kč.
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